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~ o iden sculo esternocleido mastoideo e a cultura da sereç a
mu
tiﬁcou S.aureus OXA_S. Foi tratado com cefazolina, com boa
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 relatar o caso de uma paciente atenO objetivo deste estudo e
 stico conﬁrmado
dida em consulta ambulatorial com diagno
todo
de SARS-Cov-2 por meio de swab de orofaringe pelo me
^ neo,
RT-PCR, e que apresentou pneumomediastino esponta
~ es dessa infecç a
~ o. A paciente,
uma das possíveis complicaç o
do sexo feminino, 24 anos, previamente hígida, apresentou-
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 uma infecç a
~ o bacteriana muscular,
A piomiosite tropical e
que pode evoluir de forma grave, ocorrendo predominantemente em crianças, adultos jovens e imunocomprometidos.

